
 هو الشفا

 نویسیپروپوزال مدرسهنامه شیوه

  

 مقدمه

 نیازمند نوآوری و خالقیت خود،    و آموزشی  درمانی  ،خدمات بهداشتی  جهت ارتقای کیفیت و اثربخشی  بی شک، دانش ارتوپدی

پرورش و آموزش پژوهشگران    نیز  دستیابی به این هدف  یکی از الزامات  شود. و این مهم، جز از مسیر پژوهش محقق نمیاست  

   قدم بردارند.هدفمند و باانگیزه در این جهت  توانمندی است که بتوانند 

راستا،   میاندر همین  تحقیقات  ) رشته مرکز  ارتوپدی  کاربردی  علمی COTARای  انجمن  و  ارتوپدی،  -(    های رویداددانشجویی 

از  )  در مسیر پژوهش  مندانعالقه  تسهیل حرکت  برایخود را    بتوانند سهمتا  اند  تدارک دیده  را   متعددی  توانمندسازی پژوهشی

تعیین رود؛ چرا که  ترین مرحله پژوهش به شمار میایفا کنند. در این میان، نگارش پروپوزال مهم  ( تا تولید دانش  سازیایده

نه    ، فکرشده و دقیق  گیرد. یک پروپوزالِمیسازی ایده پژوهشی در این مرحله صورت  برای پیادهریزی اجرایی  و برنامه  تجزئیا

های مالی و قانونی نهادهای علمی مانند معاونت پژوهشی  امکان جلب حمایت  بلکه  ،دتواند مسیر انجام پروژه را هموار کنمی  تنها

 کند. فراهم می برای تیم تحقیقاتی نیز را هادانشگاه

طراحی شده  نویسی«  »مدرسه پروپوزال   محور با عنوانشی و مسابقهپژوه-یک رویداد آموزشی  موضوع،این  با توجه به اهمیت  

ارتوپدی برگزار   در حوزه  تحقیقات کاربردی  نگارش پروپوزال و نیز حمایت اجرایی از  تسهیل  ، است که با هدف آموزش پژوهش 

دانشجویی ارتوپدی دانشگاه  -ای کاربردی ارتوپدی و انجمن علمیرشته کاری مشترک از مرکز تحقیقات میان  ، شود. این رویدادمی

 نامه، به جزئیات نحوه برگزاری آن پرداخته خواهد شد. و در این شیوه  باشدعلوم پزشکی تهران می

 جوایز و تسهیالت 

خواهند    آتی را  تحقیقاتیهای  و شرکت در طرح   کنندگان در این رویداد، امکان عضویت در باشگاه پژوهشگران جوانتمامی شرکت

شوند را نیز هایی که ذیل این رویداد برگزار میدر کارگاه  شرکت، گواهی  نام در بخش نظریدر صورت ثبت   داشت و همچنین

 دریافت خواهند کرد. 

ان به عنوان »واجد شرایط« شناخته شوند )مراجعه کنید به  کمیته داور  بر اساس امتیازاتهایی که  پروپوزال تمامی  عالوه بر این، 

از حمایت مرکز تحقیقات میانقسمت »نحوه   ارتوپدی جهت دریافت گرنترشته داوری«(،  میلیون   25  تا سقف  ای کاربردی 

 مند خواهند شد. های خارج از دانشگاه بهرهتومانی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نیز سایر گرنت

 : تقدیم خواهد شد ده، جوایز زیرهای واجد شرایط، بر حسب امتیازات اخذ شهمچنین، از بین پروپوزال 

 میلیون تومانی برای تیم نگارش پروپوزال  3جایزه رتبه اول:   •

 میلیون تومانی برای تیم نگارش پروپوزال  2جایزه رتبه دوم:   •

 تومانی برای تیم نگارش پروپوزال  میلیون  1جایزه رتبه سوم:   •

 

 



 اجرایی تقویم  

 بندی اجرایی این رویداد در جدول زیر ارائه شده است. شود و دورنمایی از برنامه و زمانمیاین رویداد به صورت یک ماهه برگزار  

 عنوان  تاریخ

 نام ثبت مهلتاتمام  مرداد 19چهارشنبه 

 افتتاحیه مدرسه )مجازی( 18الی   17ساعت  -مرداد  19چهارشنبه 

 انتخاب موضوع پروپوزال ها و تشکیل تیم مرداد  26چهارشنبه الی  مرداد 19چهارشنبه 

 سعیدرضا مهرپور/ دکتر  پژوهش  ضرورتکارگاه  10الی  9ساعت  - مرداد 20شنبه پنج

 / دکتر احمدرضا شمشیری  کارگاه روش تحقیق 12الی  10ساعت  -د مردا 20 شنبهپنج

 / دکتر علی اکبری ساری کارگاه مدیریت پروژه 18الی   16ساعت  - مرداد 22شنبه 

 خوانی / دکتر اکبر شفیعیکارگاه اصول مقاله 18الی  16ساعت  -مرداد  23شنبه یک

 جستجوی منابع / دکتر پیام کبیریکارگاه  18الی  16ساعت  - مرداد 24دوشنبه 

 / دکتر پیام کبیری Endnoteکارگاه مدیریت منابع با  17الی  15 ساعت -مرداد  25شنبه سه 

 / دکتر سمانه اکبرپور کارگاه عنوان و بیان مسئله 10:30الی  8:30ساعت  -مرداد  27شنبه پنج

 شهریور  2مرداد الی چهارشنبه  28جمعه 
های »عنوان و بیان مسئله« از پروپوزال و تحویل نگارش قسمت

 به مسئول اجرایی

 / دکتر سمانه اکبرپور فرضیاتکارگاه بررسی متون، اهداف و  10:30الی  8:30ساعت  -شهریور  3شنبه پنج

 شهریور   9شهریور الی چهارشنبه  4جمعه 
های »بررسی متون، اهداف و فرضیات« از  نگارش قسمت

 پروپوزال و تحویل به مسئول اجرایی  

 کارگاه متغیرها و تحلیل داده / دکتر مجتبی صداقت 12الی  8:30ساعت  -شهریور  10شنبه پنج

 کارگاه روش اجرا / دکتر سمانه اکبرپور  16الی  14ساعت  -شهریور  12شنبه 

 / دکتر احسان شمسی گوشکی کارگاه مالحظات اخالقی 16الی  14ساعت  -شهریور  13یکشنبه 

 شهریور  16شهریور الی چهارشنبه   11جمعه 
های »روش اجرا« از پروپوزال و تحویل به مسئول نگارش قسمت

 اجرایی 

 ها / دکتر سمانه اکبرپور کارگاه جداول اجرایی و هزینه 10:30الی  8:30ساعت  -شهریور  17شنبه پنج

 کارگاه فراپژوهش / دکتر حمیدرضا نمازی  12:30الی  10:45ساعت  -شهریور  17 شنبهنجپ 

 سازی پروپوزال و تحویل به مسئول اجرایی مدرسهنهایی شهریور  23شهریور الی چهارشنبه   18جمعه 

 شهریور  31شهریور الی  24شنبه پنج
های  های واجد شرایط و نیز رتبهداوری پروپوزال و اعالم پروپوزال 

 اول تا سوم

 1401مهر ماه 
های نهایی و ارسال پروپوزال برای معاونت پژوهشی  هماهنگی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

رویداد برگزار خواهد شد که زمان و مهمانان    ته به صورت پیوستِپژوهشگران برجس  با حضور  تعدادی وبینار انتقال تجربه  همچنین

 خواهند شد.  رسانیاطالعاین وبینارها در طی دوره 



 فرآیند برگزاری 

توانند در یک یا هر دو بخش حضور داشته باشند. الزم به  کنندگان میشرکت موازی برگزار خواهد شد و  این رویداد در دو بخشِ

کنندگان امکان نگارش و ارسال پروپوزال برای کمیته داوران را خواهند داشت و عدم انتخاب یک  شرکتذکر است که تمامی  

 بخش، مانع از حضور ایشان در مسابقه نخواهد شد. 

های مربوط به  برگزار خواهد شد. ردیف مجازی یا در صورت امکان، هیبرید  کارگاه   14 در این بخش از رویداد، بخش نظری:  (  1

کنندگان در این بخش، گواهی حضور اند. تمامی شرکتز رویداد در جدول تقویم اجرایی با رنگ قرمز مشخص شدهاین بخش ا

در این بخش شرکت کند و تمایل به ارسال پروپوزال جهت شرکت   تنها در صورتی که فردی    ها را دریافت خواهند کرد.در کارگاه

ویدیوی    ایشان خواهد بود.  تشکیل تیم نگارش بر عهده خود  ، استاد راهنما وموضوع پروپوزالدر مسابقه را داشته باشد، انتخاب 

 کنندگان این بخش قرار خواهد گرفت. شده در اختیار شرکت حفاظت  در گروه تلگرامیهای مجازی نیز ضبط خواهد شد و  کارگاه

فهرست موضوعات پیشنهادی انتخاب   اولویت خود را از بین 3کنندگان بایستی  در این بخش از رویداد، شرکت( بخش عملی:  2

اولویت خود را    3کننده،  شوند و هر شرکتنامه« ارائه میموضوعات پیشنهادی در دو دسته »طرح تحقیقاتی« و »پایانکنند.  

  های حداکثر( تیمو مذاکره  کشی ها )یا در صورت عدم امکان، قرعهلویتسپس بر اساس اوتواند انتخاب کند.  فقط از یک دسته می

گر ها به یک تسهیلها، تشکیل خواهند شد. سپس هر کدام از تیمنامهنفره برای پایان  1های تحقیقاتی و حداکثر  نفره برای طرح   4

های ایشان، کار نگارش پروپوزال را در طول  هستند، متصل خواهند شد تا با کمک و راهنمایی  سابقه و مجرب که از پژوهشگران با

ارتقای تسهیل  دوره پیش ببرند. گر وظیفه دارند تا بر روند نگارش پروپوزال شما نظارت داشته باشند و نظرات الزم را جهت 

هر   باشد.کیفیت نگارش پروپوزال به شما منتقل نمایند؛ اما انجام امور نگارش و اصالحات تماما بر عهده تیم نگارش پروپوزال می

کنند. اما در صورت و به صورت مجازی کارها را پیگیری می خواهد داشت  گرسهیلبا حضور ت  گروه تلگرامی یا واتساپی  یک ،تیم

الی    7که شنبه تا چهارشنبه از ساعت    های علمی دانشجویانمرکز پژوهش  و امکانات  توانند از فضابه جلسات حضوری، می  نیاز

 باشد، استفاده نمایند. می دانشجویان میپذیرای حضور تما 19

های ارسالی برای کمیته داوران بایستی در قالب پروپوزال طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد که  پروپوزال:  1  نکته

 . ، از آن استفاده نماییداین فایلتوانید با کپی یا دانلود در صورت تمایل می

 باشد. نامه صرفا مختص دانشجویان علوم پزشکی تهران میانتخاب موضوعات پایان:  2نکته  

 گریتسهیل 

و نیز چاپ    مصوب  های پژوهشیکه سابقه مشارکت در طرح  باشد میزبده و باتجربه  یک پژوهشگر  (  Facilitator)  گرتسهیل 

 درهر تیم نگارش پروپوزال    . مقاله در مجالت معتبر را داشته باشند و بتوانند ارتباط مناسب و کافی با دانشجویان برقرار کنند

  و رفع اشکاالت  الزمهای داشت و راهنمایی گر خواهند داشت که در کنار ایشان حضور خواهندیک تسهیل ،بخش عملی مدرسه

گر به عنوان همکار یا مجری در پروپوزال طرح وجود لزومی بر قرار گرفتن اسم تسهیل   منتقل خواهند کرد.پژوهان  را به دانش

 مشارکت داشته باشند.  توانند در اجرای پروژهگر و موافقت تیم نگارش، ایشان نیز میندارد، اما در صورت تمایل تسهیل

 

 سهدر مدر نامثبت 

https://goo.gl/maps/mU6D1DmzKpA46edDA
https://docs.google.com/document/d/1Z7jvtDZzNg502W1oNMUVQqVjDrmmiifHbs6ozEOyvE4/edit?usp=sharing


فارغ از داشتن ایده و در سطوح مختلف علمی و   ،مند به حیطه ارتوپدیآموختگان علوم پزشکی عالقهتمامی دانشجویان و دانش

از طریق    ، نامهپس از مطالعه شیوه توانندمتقاضیان شرکت در این رویداد می  د. نپژوه این رویداد باشتوانند دانشمی  ، پژوهشی

به صورت   نویسینام  نام اقدام نمایند. فرمجهت ثبت   cotar.tums.ac.ir/ProposalSchoolبه نشانی    صفحه اختصاصی مسابقه

   نکات زیر الزامی است: توجهدر این رابطه،  .اینترنتی تکمیل خواهد شد

 باشد. می دادمر  19  چهارشنبهنام در مدرسه تا روز مهلت ثبت •

 شود. های مربوطه، تقدیم ایشان میها و گروهکدهای تخفیف برای مخاطبان هدف در نظر گرفته شده که در کانال •

اولویت با  مینفر    25این مدرسه    بخش عملیپژوهان در  دانش  های اجرایی، ظرفیتبا توجه به محدودیت • باشد و 

 . نام کرده باشند عزیزانی خواهد بود که زودتر ثبت

 حقوق معنوی 

 نیازمند توجه است:این مدرسه  بخش عملی های حاصل ازرابطه با پروپوزال در  ای زیراصول حرفه 

و استاد    پژوه)ها(دانششامل    -  در پروپوزال  مجریان و همکاران مندرجها متعلق به  حقوق مادی و معنوی پروپوزال  •

پژوهشی دانشگاه، این افراد بایستی امور اجرایی و مدیریتی را  در شورای  پروپوزال  باشد و پس از تصویب  می  -  راهنما

در صورت عدم مشارکت در مراحل اجرایی بعد از تصویب با وجود درج نام در پروپوزال،    تا پایان پروژه پیش ببرند.

 .هد داشتسهمی در میان نویسندگان انتشارات حاصل از اجرای پروپوزال )مقاله، کنفرانس و...( نخوا فردپروپوزال، 

 ریتاخگر تیم،  نظر تسهیلبر اساس  داشته باشد یا    نگارش پروپوزالانصراف از ادامه  درخواست  پژوه،  ی که دانشدر صورت •

در صورت نیاز،  ثبت نخواهد شد و    پروپوزالدر    ورنام فرد مذک،  مشارکت پایین داشته باشد  و از حد در نگارش    شیب

 جایگزین ایشان نماید. فرد دیگری را   تواندیم ییاجرا میت

شود و ایشان در طول ایشان جزء مجریان نوشته می  نام هر پروپوزال بایستی زیر نظر یک استاد راهنما ثبت شود که   •

 اجرای طرح نیز به عنوان استاد راهنما حضور خواهند داشت.

( مرکز تحقیقات Affiliationابستگی )وها )اعم از مقاله، کنفرانس و...(، الزم است  پروپوزال   اجرای  در انتشارات حاصل از  •

 های بعدی بالمانع است. ها در ردهای کاربردی ارتوپدی به عنوان وابستگی اول ذکر شود. ذکر بقیه وابستگیرشته میان

در انتشارات   ها نامه ملزم به رعایت اصول اخالقی در تعیین نویسندگان و ترتیب آنهمکاران و مجریان طرح یا پایان •

اندرکاران دست  یاسام   بیترت،  بدین ترتیبباشند.  می  دانشگاه ییل آمریکا گایدالین  بر اساس    ها اجرای پروپوزال حاصل از  

 . از آن درج خواهد شد انتشارات منتج در نگارش پروپوزال و  ،مشارکت زانیبر اساس م پروژه

 داوری نحوه 

پایان مهلت دریافت پروپوزال  ای متشکل از حداقل سه عضو هیئت علمی  ها، فرآیند داوری آغاز خواهد شد. در کمیته پس از 

فرم داوری علمی  د(، هر پروپوزال بر اساس  دانشگاه علوم پزشکی تهران )در صورت افزایش تعداد، همواره تعداد فرد خواهد بو

  17امتیاز باالی میانگین هایی که پروپوزالامتیازدهی خواهد شد. به ازای هر پاسخ »بلی« یک امتیاز لحاظ خواهد شد.  دانشگاه 

»واجد شرایط« انتخاب را کسب کنند و همچنین تایید بیش از نیمی از اعضای کمیته را داشته باشند، به عنوان    امتیاز  22از  

 خواهند شد. 

https://cotar.tums.ac.ir/ProposalSchool
https://provost.yale.edu/policies/academic-integrity/guidance-authorship-scholarly-or-scientific-publications
http://medicine.tums.ac.ir/filegallery/1717297544/scientific-review.docx
http://medicine.tums.ac.ir/filegallery/1717297544/scientific-review.docx

